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Milé holky, milí kluci, navštivte knihovnu a zapojte se do celoroční soutěže! Cílem hry je
čtení knížek s porozuměním. Každý, kdo se zapojí, získá odměnu. Hra začne první
prázdninový den, tedy 1.7.2021 a skončí 31.5.2022. Slavnostní vyhodnocení soutěže
proběhne 6.6.2022.
Pravidla:
- Pokud se chceš stát LOVCEM PEREL, vyplň přihlášku v knihovně. Hrát muže každé dítě
do 15 let s platnou čtenářskou průkazkou.
- Soutěžit mohou i děti, které ještě neumí číst. Stačí, když jim se čtením knížek a
následujícím vyplněním hrací karty pomohou rodiče, prarodiče nebo starší sourozenci.
- Do soutěže se můžeš přihlásit kdykoli během jejího trvání. (Kdo dřív začne, stihne
přečíst více knih.:))
- Najdi mezi knihami PERLORODKU označenou tímto symbolem
„JSEM PERLORODKA“.
- Vyzvedni si u knihovnice hrací kartu.
- Než začneš číst, přečti si otázky.

a

nápisem

- Vyplněnou hrací kartu odevzdej knihovnici. Za správné vyplnění karty můžeš získat až 3
perly! (Jedna perla za zodpovězení povinných otázek, druhý za odpovědi na nepovinné
otázky, třetí za obrázek k perlorodce.)
- Perla navíc se dá získat také za vytvoření hrací karty pro zcela novou knížku. Na výběru
knihy se musíš domluvit s knihovnicí.
- Všechny Tvé odpovědi na nepovinné otázky podléhají přísnému knihovnickému tajemství a
nikdo nepovolaný je nebude číst, neboj se napsat svobodný názor.
- Perlorodky jsou barevně rozlišeny žlutým, zeleným nebo červeným proužkem (žlutý –
předškoláci, zelený - 1. Stupeň ZŠ, červený – 2. Stupeň ZŠ)
- Nasbírané perly budou na konci soutěže „směněny“ za knihovenské peníze tzv.
MORIONY. Vydělané moriony budeš moci utratit na speciálním jarmarku v den
slavnostního vyhlášení v naší knihovně.
- Podmínkou pro získání perly je nejen vyplnění hrací karty, ale i vrácení perlorodky do 1
měsíce.
- Při návštěvě knihovny si můžeš odnést maximálně 3 perlorodky.
- Seznam všech perlorodek najdeš v knihovně nebo na webu.

Neváhej a staň se i ty LOVCEM PEREL!

